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Krem z dyni w trzech smakach

 

 

ok. 1 kg dyni
3 nieduże marchewki

150 g selera
1 łyżka masła klarowanego lub oliwy z oliwek

Ok. 1,5l bulionu warzywnego
do podania po 1 łyżce śmietany 30% na porcję

Przyprawy podstawowe: sól, pieprz,
 

A dodatkowo:
 

1 wersja: 1-2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka kurkumy
 

2 wersja: po ok. pół łyżeczki papryki chilli oraz przyprawy curry, plaster imbiru - albo 1 
łyżeczka gotowej czerwonej pasty curry

 
3 wersja: na każdą porcję po łyżeczce oleju z pestek dyni oraz podprażonych pestek dyni

 
W garnku podsmażyć warzywa pokrojone w kostkę. Zalać gorącym bulionem, przyprawić i 

gotować ok. 25 minut. Przestudzić i zmiksować za pomocą blendera na gładki krem. 
Przyprawić wedle uznania, wybierając jedną z zaproponowanych wersji smakowych. 

Podawać z łyżką śmietany na porcję.
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Krem z brokuła z fetą

 

 

600 g brokuła (mrożony lub świeży bez łodygi)
3 ziemniaki (ok. 150g)

¼  selera
2 średniej wielkości marchewki (ok. 150g)

100 g sera feta
1,5 l warzywnego bulionu

do podania po łyżce pestek słonecznika
Przyprawy: sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, czosnek (1-2 ząbki).

 
Do gotującego się bulionu dodać pokrojone warzywa i przyprawy. Kiedy będą miękkie 
wyjąć ziele i liść laurowy. Dodać pokruszoną fetę i przeciśnięty przez praskę czosnek. 

Zmiksować za pomocą blendera. Przyprawić według uznania solą (ostrożnie, bo feta sama 
w sobie jest słona) i pieprzem. Do każdej porcji dorzucić łyżkę pestek słonecznika 

podprażonych na patelni. 
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Krem dyniowo- paprykowy

 

 

ok. 750 g dyni
2 papryki czerwone

3 nieduże marchewki
150 g selera

2 łyżki koncentratu pomidorowego
1 łyżka masła klarowanego lub oliwy z oliwek

Ok. 1,5l bulionu warzywnego
Przyprawy: sól, pieprz, papryka chilli

do podania po 1 łyżce śmietany 12% na porcję
 

W garnku podsmażyć warzywa pokrojone w kostkę. Zalać gorącym bulionem, przyprawić i 
gotować ok. 25 minut. Przestudzić i zmiksować za pomocą blendera na gładki krem. 

Podawać z łyżką śmietany.
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Krem z buraka

 

 

Ok. 750g buraków
2 średnie jabłka

1 cebula
2-3 łyżki chrzanu (w zależności od upodobań, a także od mocy chrzanu)

1,5 l wody
1 łyżka masła klarowanego lub oliwy z oliwek

świeży koperek
liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz

do podania po łyżce śmietany 12% na porcję
 

W garnku z grubym dnem rozgrzać tłuszcz i podsmażyć na nim cebulę, a po chwili 
pokrojone w drobne kawałki buraki. Mieszać. Po kilku minutach dorzucić pokrojone jabłko i 

liść laurowy. Zalać wodą i gotować do miękkości (ok. 30-40 minut). Lekko przestudzić, 
zblendować na gładki krem (po wyjęciu liści laurowych i ziela angielskiego). Doprawić 

chrzanem według upodobań, a także solą i pieprzem.  Podawać z łyżką śmietany 12% na 
porcję i koperkiem. 
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Zupa grzybowa

2 l wywaru warzywnego lub mięsnego, np. na żeberkach
3 ziemniaki

2 nieduże marchewki
Kawałek selera

Ok. 500 g leśnych grzybów: borowików lub podgrzybków
3 listki laurowe

5-6 ziarenek ziela angielskiego
Sól, pieprz do smaku

Ok. 100 ml śmietany 12%
 

Grzyby oczyścić delikatnie papierem lub suchą ściereczką, pokroić i podsmażyć na 
odrobinie masła klarowanego lub smalcu. Przykryć i dusić ok. 10 minut.

Ugotować wywar, dodać przyprawy. Do gorącego wywaru dodać pokrojone w plastry 
marchewki, a także pokrojone w kostkę ziemniaki (w większą) i seler (w mniejszą). Kiedy 
warzywa będą już prawie miękkie dodać podsmażone grzyby. Zagotować, przyprawić do 
smaku. Śmietanę zahartować, czyli rozmieszać z odrobiną gorącego wywaru, po czym 

dolać powoli do zupy, cały czas mieszając. Podawać posypaną natką pietruszki.
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Dyniowa z pomidorami 

i selerem naciowym

500 g dyni pokrojonej w drobną kostkę
3 nieduże marchewki (150 g)

1 puszka pomidorów krojonych (400 g)
2-3 łodygi selera naciowego

70 g makaronu ryżowego
1 łyżeczka oliwy z oliwek

1,5 l wody
śmietana 30% do podania

Przyprawy: sól, pieprz, papryka ostra, szczypta kurkumy i suszonego imbiru (lub pół 
łyżeczki startego świeżego), ziele angielskie, liść laurowy

 
Na oliwie podsmażyć pokrojone warzywa (marchew- w talarki i dynię- w kostkę). Zalać 
wodą. Dorzucić przyprawy, gotować ok. 15 minut. Dodać seler pokrojony w plasterki, a 

także pomidory. Przyprawić i gotować ok. 10 minut. 
Oddzielnie ugotować makaron (zalać wrzątkiem na 3 minuty) odcedzić, pokroić i dorzucić 

do zupy. Podawać z łyżeczką śmietany na porcję.
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Pomidorowa z makaronem 

ryżowym

1 skrzydło indycze
1 mała cukinia (ok. 300g)

3 małe marchewki
1 cebula

1 papryka czerwona
70g makaronu ryżowego

500 g przetartych pomidorów (tzw. passata)
ok. 2 l wody (część się wygotuje)

przyprawy: sól, pieprz, papryka, oregano, ziele angielskie, liść laurowy.
 

Ugotować bulion na mięsie z indyka (ok. 1-1,5h) wraz z przyprawami oraz warzywami 
(marchew i opalona cebula). Skórę odrzucić, a mięso rozdrobnić. Ugotowaną marchew 
odłożyć na później. Na bulionie ( jeśli za mocno wygotował uzupełnić wodą) ugotować 
cukinię pokrojoną w ćwierć plastry i paprykę w paseczki, po ok. 10 minutach dołożyć 

pomidory i pokrojoną marchew. Doprawić. 
Makaron zalać wrzątkiem na 3 minuty i odcedzić, pokroić i dorzucić do zupy. Zjeść z 

mięsem.
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Pomidorowa z mięsnymi 

kuleczkami

300 g mięsa mielonego z szynki wieprzowej
400 g pokrojonych pomidorów z puszki

120 g ryżu brązowego
2 marchewki
30 g selera

100 g fasolki szparagowej (może być mrożona)
łyżka koncentratu pomidorowego

przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, tymianek, papryka mielona słodka i chili, pieprz, 
sól,

 
W małym garnku zagotować ok. 1,5 l wody. Wrzucić liść laurowy (2-3), ziele angielskie (5-
6 kulek), 1 łyżeczkę soli, ryż. Po ok. 10 minutach dorzucić pokrojone warzywa: marchew, 

seler. Gotować ok. 10 minut.
W między czasie przyprawić mięso pozostałymi przyprawami i wrzucać do zupy malutkie 
kuleczki i przyciętą na końcach, pokrojoną fasolkę. Do zupy dołożyć pomidory i przecier. 

Gotować ok 5-10 minut. 
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Barszcz ukraiński

1 skrzydło indycze
3 buraki (ok. 400 g)

2 średniej wielkości ziemniaki
2 średniej wielkości marchewki

1 cebula
40 g selera korzeniowego

70 g fasoli białej (można użyć w puszcze- wtedy będzie to ok. 150 g po odsączeniu)
2 liście białej kapusty opcjonalnie

1,5 l wody
sok z połowy cytryny

śmietana 12% do podania
Przyprawy: sól, pieprz, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy, ząbek czosnku

 
Buraki ugotować w łupinie oddzielnie. Podobnie jeśli używamy fasoli suchej, trzeba ją 
dzień wcześniej namoczyć i ugotować ok. 1 godz. do miękkości w osobnym garnku.
Ugotować bulion na mięsie z indyka (ok. 1-1,5 h) wraz z przyprawami oraz warzywami 

(marchew, seler i opalona cebula). Skórę odrzucić, a mięso rozdrobnić. Ugotowaną 
marchew i selera odłożyć na później. Na bulionie (jeśli potrzeba uzupełnić wodą) gotować 
ziemniaki pokrojone w kostkę. Po 10 minutach dodać poszatkowana kapustę, a po chwili 
starte na tarce buraki lub drobno pokrojone i fasolę (jeśli używaliśmy suchej, wcześniej 

trzeba ją namoczyć na ok. 12 h i ugotować do miękkości). Dodać rozdrobnione warzywa 
(marchew i seler). Doprawić czosnkiem, sokiem z cytryny, solą, pieprzem i majerankiem. 

Podać z rozdrobnionym mięsem i łyżką śmietany.
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Krupnik z dynią

 1 skrzydło z indyka
100 g dyni (może być mrożona)

2 spore ziemniaki
2 nieduże marchewki

50 g selera
50 g kaszy jęczmiennej perłowej

po łyżce śmietany 12 % i natka pietruszki do podania
Sól, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz

 
W garnku zagotuj 1,5 l wody, wrzuć opłukane mięso. Gotuj z przyprawami (liść laurowy, 

ziele angielskie, pieprz). Pod koniec dodaj sól. Kiedy mięso będzie miękkie wyjmij je. 
Uzupełnij wywar wodą do objętości ok. 1,5 l. Dodaj pokrojone w kostkę ziemniaki i dynię, 
startą na grubych oczkach tarki marchew i selera, a także kaszę jęczmienną. Gotuj ok. 15 
minut. Przypraw solą i pieprzem do smaku. Skórę ze skrzydła odrzuć, mięso rozdrobnij. 

Podawać z mięsem i śmietaną.
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